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Ψήφισμα:  Τα ΣΔΕ είναι σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και όχι «δεύτερης» κατηγορίας.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας επιτελούν ένα σημαντικότατο έργο που στόχο έχει
την  καταπολέμηση  του  κοινωνικού  αποκλεισμού  μέσα  από  την  παροχή  της  δυνατότητας
πρόσβασης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στο μορφωτικό αγαθό.
Στα χρόνια της λειτουργίας τους εκατοντάδες εκπαιδευόμενοι επανεντάχθηκαν κοινωνικά,
επαγγελματικά και αποκόμισαν γνώσεις και πτυχία που τους βοήθησαν να αλλάξουν τη ζωή
τους.  Ένα  μεγάλο  ποσοστό  των  αποφοίτων  των  ΣΔΕ  συνέχισε  στην  επόμενη  βαθμίδα
εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, Γενικό Λύκειο) και μερικοί προχώρησαν στο Πανεπιστήμιο κι έλαβαν
τίτλους  ανώτατων  ιδρυμάτων.  Το  ΣΔΕ  που  λειτουργεί  στο  Ηράκλειο  έχει  τη  δική  του
αξιόλογη συμβολή σ΄ αυτήν την κατεύθυνση.
Παρόλα  αυτά,  στα  χρόνια  της  λειτουργίας  τους  αντιμετωπίστηκαν  από  τις  εκάστοτε
κυβερνήσεις  ως  «δεύτερης  κατηγορίας»  σχολεία,  με  σοβαρά   προβλήματα  στην  έγκαιρη
στελέχωση  και τη χρηματοδότηση τους. 

Από τον περασμένο Δεκέμβριο (2018),  48 διευθυντές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας με
επιστολή  τους  προς  την  τότε  ηγεσία  του  υπουργείου  Παιδείας,  επισήμαναν   το  τραγικό
αδιέξοδο υπολειτουργίας των σχολείων, τον αρνητικό τους αντίκτυπο στο εκπαιδευτικό έργο
και τους εκπαιδευόμενους και τόνισαν ότι  δεν υπάρχουν πια περιθώρια αναμονής.
Παρά τις αντιδράσεις όμως  τα προβλήματα παραμένουν ιδιαίτερα οξυμμένα και τη φετινή
χρονιά και για το   ΣΔΕ Ηρακλείου (μοναδικό στο νομό):

         
 Α  νύπαρκτη  είναι  η  χρηματοδότηση  και  την  τρέχουσα  χρονιά-  παρά  τις  περί  του

αντιθέτου δηλώσεις-, ακόμα και για βασικές δαπάνες, όπως γραφική ύλη, συντήρηση
των μηχανημάτων και καθαριότητα  . 
Το ΣΔΕ Ηρακλείου –και φέτος-  λειτουργεί αποκλειστικά χάρη στο φιλότιμο και
τον εθελοντισμό των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων. Η  χρηματοδότηση
για τις άμεσες λειτουργικές ανάγκες (φωτοτυπικό χαρτί, μελάνια, μαρκαδόρους, είδη
υγιεινής  και  καθαρισμού)  γίνεται  βασικά  από  τους  εκπαιδευτικούς και  τους
εκπαιδευόμενους (!). 
Ακόμη  και  για  την   τεχνολογική  υποδομή   δεν  υπάρχουν  κονδύλια  στοιχειώδους
συντήρησης και λειτουργίας της. 

 Η  απουσία  υπαλλήλων  καθαριότητας  δημιουργεί   προβλήματα  που  όχι  απλά
παρακωλύουν την απρόσκοπτη λειτουργία των συστεγαζόμενων σχολείων (5ο ΕΠΑΛ),
αλλά θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των 130 περ. εκπαιδευόμενων που φοιτούν -και
των εκπαιδευτικών- και προσβάλλουν και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.!

 Οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, αν και είμαστε ήδη τέλη Οκτώβρη, έχουν
οδηγήσει σε υπολειτουργία του σχολείου με δεκάδες χαμένες ώρες.



 Η εξαίρεση των εκπαιδευόμενων μαθητών από τη δωρεάν μετακίνηση στα ΜΜΜ,
αφού  δεν  θεωρούνται  τυπικά  μαθητές  «του  τυπικού  εκπαιδευτικού  συστήματος»
(παίζουμε με τις λέξεις!) δημιουργεί επιπλέον εμπόδια στην ευάλωτη αυτή κοινωνική
κατηγορία να συνεχίσει τη φοίτηση της στο σχολείο. 

Απαιτούμε άμεσα:

 Να μπει τέλος στο τραγικό αδιέξοδο του ΣΔΕ.
 Άμεση χρηματοδότηση του ΣΔΕ Ηρακλείου ΤΩΡΑ και λήψη όλων των μέτρων για

την απρόσκοπτη λειτουργία του.(αναλώσιμα, υπάλληλος καθαρισμού). Απαιτούμε
από  την  κυβέρνηση  και  το  Υπουργείο  να  προχωρήσει  εδώ  και  τώρα  στην
ικανοποίηση  των  αιτημάτων  των  Διευθυντών,  των  εκπαιδευτικών  και  των
εκπαιδευομένων των ΣΔΕ, εξασφαλίζοντας την άμεση κάλυψη όλων των αναγκών
τους. Καμία οικονομική επιβάρυνση στους εκπαιδευόμενους.

 Δωρεάν μετακίνηση των μαθητών ΣΔΕ στα ΜΜΜ.
 Ένταξη των ΣΔΕ στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, στο Υπουργείο Παιδείας με

χρηματοδότηση  τους  από  τον  κρατικό  προϋπολογισμό  και  ένταξή  τους  στις
σχολικές επιτροπές. Κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα τους.

 Άμεση κάλυψη όλων των κενών με διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών. Όχι στις
ελαστικές σχέσεις εργασίας.


